De profeet Jona zit drie dagen en drie nachten in de
buik van een grote vis. Knutsel de vis, en… wie zit er in
zijn mond?

Je hebt nodig:

✪ karton ✪ een wasknijper ✪ een satéprikker ✪ kleurpotloden
of viltstiften ✪ een schaar ✪ lijm ✪ plakband

Hoe maak je de vis?
- Teken een vis op het karton. Kijk voor de maat even
naar de foto: je moet de vis op het brede deel van de
wasknijper kunnen plakken.
- Teken een oog op de vis, en teken ook zijn mond met
tanden. Kleur de vis verder in.
- Knip de vis uit.
- Knip de vis horizontaal door de helft: begin bij zijn kop,
via zijn tanden en knip dan verder zodat je twee
helften hebt.

- Plak de bovenste helft van de vis op het
bovenste uiteinde van de wasknijper. En
plak de onderste helft van de vis op de
onderste helft van de wasknijper. Nu heb je
een vis die zijn mond open en dicht kan doen.

Je leest het
verhaal van
Jona en de vis
in Jona 2.

Hoe maak je Jona?
- Teken Jona, of alleen een klein stukje van hem, en
kleur dit in.
- Knip Jona uit.
- Plak Jona op de satéprikker en knip of breek de
satéprikker op maat. Pas op: de satéprikker kan een
scherpe punt hebben.’
- Plak de satéprikker met plakband nu zó
op de wasknijper dat je Jona ziet als je
de mond van de vis opendoet.

Droog
In de vis zit Jona droog. Kun jij je vingertopje in
het water steken zonder dat je vinger nat
wordt?

Je hebt nodig:

een glas water ✪ veel gemalen peper of andere
kruiden die blijven drijven

✪

Hoe doe je het proefje?
- Strooi rustig de peper of de kruiden op het
water. Zorg dat het oppervlak van het water
helemaal goed bedekt is.
- Wacht tot het water niet meer beweegt.
- Duw je vinger heel langzaam en voorzichtig
een klein stukje in het water en haal hem er
weer uit. Wat gebeurt er?
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